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Palvel-in talvisodan uik wLa 9/ JR. l-9. rylcmentissC, pikakivd.ri ryhman
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tii,ltu lohkofta on kirjoitettu jo niin pi,ljons sielle sattuneista
asioista" j a lcoska karsin o:ittaise"sta rnu-istin menetyksestei on minun
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i tenkin, I.ukuunott amat t a r:i eniH- ldpimuito j a. N2rma lybt'iin kuitenkin
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tied?i siitij sen enenpe':j-, j d-l-l(een oiijn kuulinrettzi vihollinen oIi jou-,1

meikiiliiisi1fe jzilleen 1. tukikohd an. Monta miestii poru*
kastamme'kaatui ja enempi viellat haavoittui.Yksf alikersantti joutui' }r
kadoks iin.Huoltoportaast a n:eid?it ku'ljetettiin sairasautdifla Keki s a"1B+
men 1?ihe11!,i olerraa;n Torrkalahteen. Ensin oaaripotilaat , sitterr lievemmin
haavo ittune et. Sie1ld o1i kenttatsairaala, j o s sa me saimme ruokaa ja meid
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Enimmrikseen Eeski-Suonen

miehist:i.ItTiin mukava ml'.es hdn kuitenkin o1i,

ettii minEi kaipaan hHnti* viekikin.Jos halfii vaan o1i vapaata vittr2mk in,
tuli hiin istumaan s:inkyn i -l ar'dalle ja siinii sitten puhuttiin,ei vaan €
sota-asioista vaan myds slvfllf asiat.Mlk?il,i,n tupptguu et saanut ol1a,
luettiin,sekd uutiset kuunnelti in. Alkoi tuffa tietoonrettii rauhanneuvottelut olisi o.l-Iut k?iynniss5., j a 1J p?iivian aamuna mefd'zi-n liiiikEirfnd-et
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nut,mutta my6s i1o i-'n-.n. N;;in hi-n rrreil-1-. ilmoittf : nlfyv'd.t kur:.ni, alikaat Si*+
Suol:,.err sotilaatrrauha on s aatu ailraan ja. se on hyve asiarmuttb ehclot

ovat raskaat.tr Siin'd sitten keskusteftiin ehdoista,mik:i1i niitb. ai***.
nittuun sanomalehteen ol,i voitu s i ihen mennesisa- s€ratlr t i etiiii...Jouko ssa
oleviffe Karjalan rn:'-ehil1c se n,,rytti olevan hovzr .pa6kka ja sille yliorrli.'1 as nei'tos-^1'l e;, jonl<a lrotI n.,'t rnyds j:ii raj'a:t taalrserhij,n oli koto.i-.
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pii.ais i oikea iX1s,, h'r,:.rr oli muuA ed<in niin arkaj a herkkiiluontoinen tyttd',
oikea kansanihminen, fand"' sairaala osastoit:rin nahri-en j'aettu kolmeen
osastoon.Afakerrassa osasto 1 ja keskimmeiseEsa kerroksessa osasfo 2
ja kolmannessa kerroksessa osa-qto !.Kun joku aina alko par'antua hdn n
3r5

pr:.ivys t ii j 5.nH

nousi' aiha kerrosta ylemmHksi,

ja

kolr:tannesta

sitten p?i-:istiin sairaa-'

lasta pois. Tavallisesti toipumislomalfe kotiin.llin?i pEi-dsin kotiin toilum8lan yhrr cksi kuuka-udelrsi.Porissa ki:vin si1lai aikee viilin kaksikertaa
s o t.i l as li .i lrr:r in Iuona.5e kol,nas iierros allco olIil rzSh'n semmonen jai
t'd.mmbnen. E iim'ai alkoi k?iydii riihattomaksi, soitettf tn,'1aulettltn ja kont-in oetur.cirr tuli yle-iseksi. T?il-tU. osastolta 1.54k5.r i piiiisf,i-myds I otlai[-Ie -k-ag.p]nki }le-;s'i.eltii-' tr*1i: v'i intra txlf{js -.td.l-le--€sa$to11ei: ja emeiset._-vallankin llihiseuduilta toivat. sitii ev;iitii'tuLlessaExr.Jle. tiesivti$7 e
ett?i,o1i ol.tu ilman pitkit ajat$ ja samoin neid?in -toht or imme,kylle hAn
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haavo j a mlkA milrinkin paiklcaan rurlnii iseensa. Kaikki kul j etettiin rcngentarkastukseen lcauou.ngin varsinaiseen sairaalaan j a j os sirpaletta
tai kuufia havaittiin niin se sitten ooi stetriin.Minun k?idestbni liiytyi muutama oleni siru ja ne saatiin kaitkf pois.01i siellii se.1laisfel+
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